
Regulamin bezpłatnej  jednodniowej wycieczki do Budapesztu 

1. Każdy uczeń który wykupi w roku szkolnym 2019/2020 r. 10 biletów miesięcznych szkolnych do szkół w Sanoku 

i Nowosielcach otrzyma Voucher na bezpłatną jednodniową wycieczkę autokarową do Budapesztu zorganizowaną 

przez biuro TravelPL. Każdy uczestnik musi posiadać dowód  osobisty lub paszport. 

2. Program wycieczki znajduje się na końcu regulaminu.  

3. Wycieczki odbywać będą się sukcesywnie po ok. 50 osób jednorazowo począwszy od października 2019 r. do czerwca 

2020 roku. Terminy i listy chętnych będą podawane na bieżąco. W październiku zaprosimy 50 osób które jako pierwsze 

wykupią bilety na wrzesień i październik 2019 roku. Jeden uczeń może bezpłatnie uczestniczyć w jednej wycieczce  

(za pełną odpłatnością można na wycieczkę zabrać osoby nie objęte Voucherem mogą to być również osoby dorosłe). 

4. Wycieczka rozpocznie się w Sanoku o godz. 3.00 w nocy, a powrót nastąpi przed północą tego samego dnia. 

Zbiórka uczestników, oraz zakończenie wycieczki – parking Kaufland w Sanoku.  

5. Osoby niepełnoletnie na 10 dni przed planowanym wyjazdem musza dostarczyć pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych oraz potwierdzić zaznajomienie się z regulaminem i programem wycieczki.  

6. Podczas wycieczki obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków 

podobnie działających. Każde stwierdzone naruszenie będzie skutkowało złamaniem regulaminu i zgłoszeniem sprawy 

do odpowiednich organów. Organizator w stosunku do takiej osoby nie ponosi żadnej odpowiedzialności.                                                                                                                

7. Program wycieczki do Budapesztu:  

Wyjazd autobusu o godz. 3.00 z parkingu przy Kaufland w Sanoku. Przyjazd do Budapesztu ok. 9.00 – spotkanie 

z miejscowym polskojęzycznym przewodnikiem. Zwiedzamy plac i okolice (park Miejski, Zamek Vajdahunyad, Pomnik 

Powstańców, następnie przejazd do Centrum Aleja Andrassy (lista Unesco!) do Bazyliki Św. Stefana. Zwiedzanie 

kościoła i spacer pod Parlament przez Dzielnicę Rządową. Przejazd do Hali  targowej, czas wolny  

i zakupy ok. 13.00 – 14.00 (dla chętnych za 10 euro obiad w restauracji (zupa gulaszowa, wieprzowina w sosie 

pieczarkowym, ziemniaki, deser, woda mineralna). 

Po czasie wolnym/obiedzie zwiedzanie strony Budańskiej – Wzgórze Gellerta, Wzgórze Zamkowe,  

Pałac Królewski, Pałac Prezydencki, stare Miasto (o ile nie ma ślubu, wejdziemy do środka kościoła NMP – potocznie 

nazywa się kościołem Macieja) 

17.00 wyjazd autobusu przez Słowację w drogę powrotną do Sanoka.   

23.55 planowane zakończenie wycieczki w Sanoku. 
 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na wyjazd niepełnoletniego  dziecka. 

Imię i nazwisko …………………………………..……………….………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………….……………………………..………………………. 

Szkoła do której dziecko uczęszcza …………………………………..…………………………………………………………….………...…….………..…  

Telefon komórkowy opiekuna ……………………..……………..… Telefon komórkowy dziecka ……………………..………….…..………… 

 

Uczestniczenie w jednodniowej bezpłatnej wycieczce do Budapesztu data ……..…………………….. 

Świadczenie ze strony biura TravelPL: 

 przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, usługa przewodnika w  Budapeszcie. 

Za kwotę 10 euro zamawiam dla dziecka trzydaniowy obiad w restauracji w Budapeszcie 

Tak / Nie – (zakreślić właściwe)  10 euro będzie zbierane w autobusie. 

Zapozna-łam/łem się z treścią regulaminu w szczególności – bezwzględnym zakazie spożywania podczas wycieczki 

jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz środków podobnie działających. 

 

Podpis dziecka     data          Podpis opiekunów prawnych 

 

……………………………………    ……….………………………      ………………..……………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………….. 


